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 اللعان كتاب 

 َا املكضٛر بايًعإ؟
إسا ص٢َ ايظٚج طٚجت٘ بايظ٢ْ فعًٝ٘ حز ايكشف إٕ ناْت ذلض١ٓ، أٚ ايتعظٜض إٕ ناْت غري ذلض١ٓ. ٜٚأتٞ تعضٜف اإلحضإ يف 

 .ب٘، أٚ تضزٜك٘، فال حز، نُا يٛ نإ املكشٚف غريٖاإال إٔ ٜكِٝ ايب١ٓٝ عًٝٗا  .ايكشف

ًَِز٠ّ}أٚ ٜالعٔ ٚاألصٌ فٝ٘ قٛي٘ تعاىل:  َُاِْنَي َج ِِ َث ُٖ ََٗزا٤َ َفاِجًُِزٚ َِٜأُتٛا ِبَأِصَبَع١ِ ُؽ  ِِ َِّ َي َٓاِت ُث ُُِخَض َٕ اِي َُٛ َِٜض  َٔ  اآل١ٜ.   {َٚايَِّشٜ

ِِ }ثِ قاٍ:  ُٗ َٚاَج َٕ َأِط َُٛ َِٜض  َٔ َٔ ايضَّاَٚايَِّشٜ ُِ ُ٘ َي َّْ ِ٘ ِإ َٗاَراٍت ِبايًَّ ِِ َأِصَبُع َؽ ِٖ َٗاَر٠ُ َأَحِز ِِ َفَؾ ُٗ ُِْفُغ ََٗزا٤ُ ِإيَّا َأ ِِ ُؽ ُٗ ِٔ َي َُٜه  ِِ  .اآلٜات  {ِرِقنَيََٚي
 ع٢ً ٚجٛب احلز، إال إٔ ٜغكط بأصبع١ ؽٗزا٤.  :فزيت اآل١ٜ األٚىل

إٔ ٖالٍ بٔ أ١َٝ قشف اَضأت٘، فكاٍ ايٓيب "ايجا١ْٝ: ع٢ً إٔ يعاْ٘ ٜكّٛ َكاّ ايؾٗزا٤ يف إعكاط احلز. ٚعٔ ابٔ عباؼ: ريت اآل١ٜ ٚ

ٚيٝٓظئ اهلل يف أَضٟ َا ٜرب٨ ظٗضٟ  فكاٍ ٖالٍ: ٚايشٟ بعجو باحلل إْٞ يضارم، . ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: ايب١ٓٝ، ٚإال حز يف ظٗضى

َٔ}َٔ احلز. فٓظيت:  ِِ َٚايَِّشٜ ُٗ َٚاَج َٕ َأِط َُٛ  .صٚاٙ ايبداصٟ " {َِٜض

 

 أسنض صف١ ايًعإ؟
ٚصف١ ايًعإ إٔ ٜكٍٛ ايظٚج أصبع َضات: أؽٗز باهلل إْٞ ملٔ ايضارقني فُٝا صَٝتٗا ب٘ َٔ ايظ٢ْ، ٜٚؾري إيٝٗا إٕ ناْت حاعض٠، َٚع 

 .غٝبتٗا ٜغُٝٗا، أٚ ٜٓغبٗا مبا متٝظ ب٘
ٝ٘ إٕ نإ َٔ ايهاسبني. ثِ تكٍٛ ايظٚج١ أصبعا: أؽٗز باهلل إْ٘ ملٔ ايهاسبني فُٝا صَاْٞ ثِ ٜظٜز يف اخلاَغ١: ٚإٔ يع١ٓ اهلل عً

 .يآلٜات ٚاألحارٜح ب٘ َٔ ايظ٢ْ، ثِ تظٜز يف اخلاَغ١: ٚإٔ غغب اهلل عًٝٗا إٕ نإ َٔ ايضارقني

 

 أسنض َا ٜغٔ عٓز يًعإ؟
حبغض٠ مجاع١ ألٕ ابٔ عباؼ، ٚابٔ عُض  ٗز، ثِ قاَت فؾٗزتٜٚغٔ تالعُٓٗا قٝاَا ملا يف حزٜح ابٔ عباؼ: إٔ ٖالال جا٤ فؾ-

ٚعٗال حغضٚٙ. َع حزاث١ عِٓٗ، فزٍ ع٢ً أْ٘ حغضٙ مجع نجري، ألٕ ايضبٝإ إمنا حيغضٕٚ اجملايػ تبعا يًضجاٍ. ٚيشيو قاٍ 

 .عٌٗ: فتالعٓا، ٚأْا َع ايٓاؼ عٓز ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ. صٚاٙ اجلُاع١، إال ايرتَشٟ

 .ٜٓكضٛا عٔ أصبع١ صجاٍ، ألٕ ايظٚج١ صمبا أقضت فؾٗزٚا عًٝٗا ٚإٔ ال-
ٚإٔ ٜأَض احلانِ َٔ ٜغع ٜزٙ ع٢ً فِ ايظٚج ٚايظٚج١ عٓز اخلاَغ١ ٜٚكٍٛ: اتل اهلل. فإْٗا املٛجب١، ٚعشاب ايزْٝا أٖٕٛ َٔ عشاب -

 اآلخض٠ ألٕ عشاب ايزْٝا ٜٓكطع، ٚعشاب اآلخض٠ را٥ِ.

 

 إعتٝفا٤ ؽضٚط٘؟ أسنض َا ٜرتتب ع٢ً ايًعإ بعز

املٛجب١، أٟ: يًع١ٓ، أٚ ايػغب ع٢ً َٔ نشب َُٓٗا اليتظاَ٘ سيو. ٚايغض يف سيو ايتدٜٛف، يٝتٛب ايهاسب  ٚنٕٛ اخلاَغ١ ٖٞ 

إٔ ٖالٍ بٔ أ١َٝ قشف اَضأت٘، فكاٍ صعٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: أصعًٛا إيٝٗا ، فجا٤ت، فتال "َُٓٗا ٜٚضتزع. ٚعٔ ابٔ عباؼ: 

١ ايًعإ، ٚسنضُٖا ٚأخربُٖا إٔ عشاب اآلخض٠ أؽز َٔ عشاب ايزْٝا، فكاٍ ٖالٍ: ٚاهلل يكز صزقت عًٝٗا، فكايت: عًُٝٗا أٜ

نشب. فكاٍ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ العٓٛا بُٝٓٗا فكٌٝ هلالٍ: اؽٗز، فؾٗز أصبع ؽٗارات باهلل إْ٘ ملٔ ايضارقني. فًُا ناْت 

شاب ايزْٝا أٖٕٛ َٔ عشاب اآلخض٠، ٚإٕ ٖشٙ املٛجب١ اييت تٛجب عًٝو ايعشاب . فكاٍ: ٚاهلل ال اخلاَغ١، قٌٝ ٜا ٖالٍ: اتل اهلل فإٕ ع

ٜعشبين اهلل عًٝٗا، نُا مل جيًزْٞ عًٝٗا. فؾٗز اخلاَغ١ إٔ يع١ٓ اهلل عًٝ٘ إٕ نإ َٔ ايهاسبني. ثِ قٌٝ هلا: اؽٗزٟ، فؾٗزت 

قٌٝ هلا: اتكٞ اهلل، فإٕ عشاب ايزْٝا أٖٕٛ َٔ عشاب اآلخض٠، ٚإٕ ٖشٙ  أصبع ؽٗارات باهلل إْ٘ ملٔ ايهاسبني. فًُا ناْت اخلاَغ١

املٛجب١ اييت تٛجب عًٝو ايعشاب ، فتًهأت عاع١، ثِ قايت: ٚاهلل ال أفغح قَٛٞ، فؾٗزت اخلاَغ١: إٔ غغب اهلل عًٝٗا إٕ نإ 

َٔ أجٌ أُْٗا ٜفرتقإ َٔ غري  ٚال عه٢ٓ،ال ْفك١ هلا صعٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بُٝٓٗا، ٚقغ٢: إٔ  ففضمَٔ ايضارقني. 

. صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر. ٚص٣ٚ اجلٛطجاْٞ عٔ ابٔ عباؼ يف خرب املتالعٓني: ثِ أَض ب٘، فأَغو ع٢ً فٝ٘ "طالم، ٚال َتٛف٢ عٓٗا

 احلزٜح  ...ٚٚعع٘ إىل إٔ قاٍ: ثِ أَض بٗا فأَغو ع٢ً فُٗا، ٚٚععٗا

ع٢ً َا ٚصر ب٘ ايؾضع، ٚاإلتٝإ  بعز إيكا٥٘ عًٝ٘، ٚنُاٍ يفعات٘ اخلُػ، ٚايرتتٝبٚؽضط حغٛص احلانِ أٚ ْا٥ب٘، ٚإٔ ٜأتٞ ب٘ -

بضٛص٠ األيفاظ ايٛاصر٠: ٚاإلؽاص٠ َٔ نٌ ٚاحز إىل صاحب٘ إٕ نإ حاعضا، أٚ تغُٝت٘ إٕ نإ غا٥با. فإٕ فكز ؽ٤ٞ َٔ سيو مل 

 .ٜضح ايًعإ ملدايفت٘ يًٓط
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 ثالث١ ايًعإ ؽضٚط فضٌ

 ؟ايجالث١ أسنض ؽضٚط ايًعإ

ِِ}نْٛ٘ بني طٚجني َهًفني يكٛي٘ تعاىل:   .1 ُٗ َٚاَج َٕ َأِط َُٛ َِٜض  َٔ فال يعإ بكشف أ١َ، ٚال حز. ٚأَا اعتباص ايتهًٝف، فألٕ   {َٚايَِّشٜ

 .قشف غري املهًف ال ٜٛجب حزا، ٚايًعإ إمنا ٚجب إلعكاط احلز

 .قشف جيب ب٘ احلز. ٚال فضم بني األع٢ُ ٚايبضري ْط عًٝ٘، يعُّٛ اآل١ٜإٔ ٜتكزَ٘ قشفٗا بايظ٢ْ ٚيٛ يف ربض، ألْ٘   .2
ٜٚغتُض تهشٜبٗا إىل اْكغا٤ ايًعإ ألٕ ايًعإ إمنا ٜٓتعِ بتهشٜبٗا فإٕ صزقت٘، أٚ عفت عٔ  إٔ تهشب٘ ايظٚج١ يف قشفٗا  .3

، فال ٜغتٛف٢ َٔ غري طًبٗا ٚإٕ نإ ايطًب حبز ايكشف، أٚ عهتت فًِ تكض ٚمل تٓهض حلك٘ ايٓغب، ٚال يعإ، ألٕ احلل هلا

 .بُٝٓٗا ْغب ٜضٜز ْفٝ٘، فً٘ إٔ ٜالعٔ، ألْ٘ ذلتاج إيٝ٘، ٖٚٛ حل ي٘، فال ٜغكط بضعاٖا

 
 أسنض األحهاّ اييت تجبت بتُاّ تالعُٓٗا؟

  :ٜٚجبت بتُاّ تالعُٓٗا أصبع١ أحهاّ
 جٌ مساٙ عكط حهِ قشف٘ بًعاْ٘، ألٕ ٖالٍ بٔ أ١َٝ قشفعكٛط احلز أٚ ايتعظٜض ايشٟ أٚجب٘ ايكشف عٓٗا ٚعٓ٘. ٚيٛ قشفٗا بض  .1

طٚجت٘ بؾضٜو بٔ عخُا٤، ٚمل ٜشنضٙ يف يعاْ٘، ٚمل حيزٙ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، يؾضٜو ٚال عظصٙ ي٘، ٚألٕ ايًعإ ب١ٓٝ يف 

 .أحز ايطضفني فهإ ب١ٓٝ يف اآلخض٠ نايؾٗار٠
ضِٜ املؤبز فًِ ٜكف ع٢ً تفضٜل احلانِ، نايضعاع ٚتفضٜل ايٓيب ص٢ً اهلل ايفضق١ ٚيٛ بال فعٌ حانِ ألْ٘ َع٢ٓ ٜكتغٞ ايتخ  .2

عًٝ٘ ٚعًِ، بُٝٓٗا مبع٢ٓ: أْ٘ أعًُُٗا حبضٍٛ ايفضق١ بايًعإ. ٚعٓ٘ ال حتضٌ ايفضق١ حت٢ ٜفضم احلانِ بُٝٓٗا، يكٍٛ ابٔ 

أْ٘ قشف اَضأت٘، فتالعٓا عٓز ايٓيب ص٢ً  ". ٚيف حزٜح عٛميض:"ففضم صعٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، بُٝٓٗا"عباؼ يف حزٜج٘: 

 "اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، فكاٍ عٛميض: نشبت عًٝٗا ٜا صعٍٛ اهلل إٕ أَغهتٗا. فطًكٗا ثالثا قبٌ إٔ ٜأَضٙ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

 .َتفل عًٝ٘. فزٍ ع٢ً إٔ ايفضق١ مل حتضٌ مبجضر ايًعإ. قزَ٘ يف ايهايف
 : َغت ايغ١ٓ يف املتالعٓني إٔ ٜفضم بُٝٓٗا، ثِ ال جيتُعا أبزا صٚاٙ اجلٛطجاْٞ. ايتخضِٜ املؤبز يكٍٛ عٌٗ بٔ ععز  .3

 .ٚقاٍ عُض، صعٞ اهلل عٓ٘: املتالعٓإ ٜفضم بُٝٓٗا ٚال جيتُعإ أبزا صٚاٙ ععٝز، ٚعٔ عًٞ ٚابٔ َغعٛر حنٛٙ
ٚظاٖض نالّ أبٞ بهض صخ١ ْفٞ احلٌُ يف  اْتفا٤ ايٛيز، ٜٚعترب يٓفٝ٘ سنضٙ صضحيا، نـ: أؽٗز باهلل يكز طْت، َٚا ٖشا ٚيزٟ  .4

يعاْ٘ يعاٖض حزٜح ٖالٍ بٔ أ١َٝ، فإْ٘ العٓٗا قبٌ ايٛعع، بزيٌٝ إٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ: اْعضٖٚا فإٕ جا٤ت ب٘ نشا 

٘ ٚؽضط يٓفٝ٘ إٔ ال ٚنشا . احلزٜح. ْٚفٞ عٓ٘ ايٛيز قاٍ ابٔ عبز ايرب: اآلثاص ع٢ً ٖشا نجري٠، ٚأٚصرٖا، ٚمل ٜٓكٌ َالع١ٓ بعز ٚعع

ب٘ أٚ بتٛأَ٘، أٚ ت١٦ٓٗ ب٘، فٝغهت، أٚ ٜؤَٔ ع٢ً ايزعا٤ أٚ ٜؤخض ايٓفٞ بال عشص ألْ٘ خٝاص يزفع عضص، فهإ ع٢ً  ٜتكزَ٘ إقضاص

 .ايفٛص ندٝاص ايؾفع١

 
 ايٓغب َٔ ًٜخل فُٝا فضٌ

 َٚا ٜرتتب ع٢ً سيو َٔ حكٛم؟ ؟َٓش تظٚجٗا ْضف ع١ٓإسا أتت طٚج١ ايضجٌ بٛيز بعز أسنض فُٝا ًٜخل َٔ ايٓغب 
إسا أتت طٚج١ ايضجٌ بٛيز بعز ْضف ع١ٓ ٖٚٞ أقٌ احلٌُ ملا صٟٚ: إٔ عجُإ أتٞ باَضأ٠ ٚيزت يزٕٚ عت١ أؽٗض، فؾاٚص ايكّٛ يف -

ِٗضّا...}صمجٗا، فكاٍ ابٔ عباؼ: أْظٍ اهلل تعاىل:  َٕ َؽ ُ٘ َثالُثٛ َِٚفَضاُي  ُ٘ ًُ ُِ ََٚح  ...}  

ُ٘ ِف} :ٚأْظٍ  َِِٔٚفَضاُي ِٝ ََ ، فايفضاٍ يف عاَني، ٚاحلٌُ عت١ أؽٗض، ٚسنض إٔ عبز املًو بٔ َضٚإ ٚيز يغت١ أؽٗض. ٚأنجضٖا  {ٞ َعا

، قاٍ َايو: عبخإ اهلل، "ال تظٜز املضأ٠ ع٢ً ايغٓتني يف احلٌُ "أصبع عٓني، ملا ص٣ٚ ايٛيٝز بٔ َغًِ: قًت ملايو بٔ أْػ حزٜح عا٥ؾ١

 .ُز بٔ عجالٕ، حتٌُ أصبع عٓني ٚقاٍ أمحز: ْغا٤ بين عجالٕ، حئًُ أصبع عٓنئَ ٜكٍٛ ٖشا؟! ٖشٙ جاصتٓا اَضأ٠ ذل

 .َٓش أَهٔ اجتُاع٘ بٗا، ٚيٛ َع غٝب٘ فٛم أصبع عٓني قاٍ يف ايفضٚع ٚ املبزع: ٚيعٌ املضار: ٚخيف٢ عريٙ-
ٚاعضبِٖٛ عًٝٗا يعؾض، "َتفل عًٝ٘. ٚحزٜح: " ايٛيز يًفضاش، ٚيًعاٖض احلجض  "حلك٘ ْغب٘ حلزٜح: حت٢ ٚيٛ نإ ابٔ عؾض عٓني-

 ايٛط٤ ٖٚٛ عبب ايٛالر٠.  صٚاٙ أبٛ راٚر. ٚأَضٙ بايتفضٜل بِٝٓٗ يف املغاجع ريٌٝ ع٢ً إَهإ"ٚفضقٛا بِٝٓٗ يف املغاجع 

 .ٚقز صٟٚ إٔ عُضٚ بٔ ايعاظ ٚابٓ٘ مل ٜهٔ بُٝٓٗا إال اثٓا عؾض عاَا

 .صٌ عزَ٘ ٚإمنا أحلكٓا ب٘ ايٛيز احتٝاطا يًٓغبَٚع ٖشا ال حيهِ ببًٛغ٘ إٕ ؽو فٝ٘، ألٕ األ-

 .ٚال ٜجبت ب٘ عز٠ ٚال صجع١ يعزّ ثبٛت َٛجبُٗا .ٚال ًٜظَ٘ نٌ املٗض إٕ مل ٜجبت ايزخٍٛ أٚ اخل٠ًٛ، ألٕ األصٌ بضا٤ت٘ َٓ٘
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 ؟َٓش تظٚجٗا ْضف ع١ٓإسا أتت طٚج١ ايضجٌ بٛيز يزٕٚ أسنض فُٝا ًٜخل َٔ ايٓغب 
أٚ عًِ أْ٘ مل جيتُع بٗا، نُا يٛ تظٚجٗا  ع١ٓ َٓش تظٚجٗا ٚعاش، أٚ ألنجض َٔ أصبع عٓني َٓش أباْٗاٚإٕ أتت ب٘ يزٕٚ ْضف -

 .أٚ َات: مل ًٜخك٘ ْغب٘ يًعًِ بأْ٘ يٝػ َٓ٘ يعزّ إَهاْ٘ حبغض٠ مجاع١، ثِ أباْٗا يف اجملًػ،

 

 أنجض؟ٌٖ ًٜخل ْغب َٔ ٚط٧ أَت٘ يف فضجٗا أٚ رْٚ٘ ٚأقض بشيو ثِ ٚيزت يٓضف ع١ٓ أٚ 

ْغب َا  حلك٘ أٚ أقض أْ٘ ٚط٤ أَت٘ يف ايفضج أٚ رْٚ٘، ثِ ٚيزت يٓضف ع١ٓ فأنجض.َٚٔ ثبت أْ٘ ٚط٧ أَت٘ يف ايفضج أٚ رْٚ٘-

ٚألٕ ععزا ْاطع عبز بٔ طَع١ يف ابٔ ٚيٝز٠ طَع١، فكاٍ عبز بٔ طَع١: ٖٛ أخٞ، ٚابٔ ٚيٝز٠  ،"ٚيزت٘، ألْٗا صاصت فضاؽا ي٘ يٛط٦٘

َتفل عًٝ٘. فإٕ ارع٢  "فكاٍ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: ٖٛ يو ٜا عبز بٔ طَع١. ايٛيز يًفضاش ٚيًعاٖض احلجضأبٞ، ٚيز ع٢ً فضاؽ٘، 

إٔ ٜهٕٛ أْظٍ ٚمل حيػ ب٘، ٚألْ٘ ٜهٕٛ َٔ ايضٜح. ٚقاٍ عُض صعٞ  أْ٘ نإ ٜعظٍ عٓٗا، مل ٜٓتف عٓ٘ ايٛيز بشيو، الحتُاٍ

، ال تأتٝين ٚيٝز٠ ٜعرتف عٝزٖا أْ٘ أمل بٗا إال أحلكت ب٘ ٚيزٖا، فاعظيٛا بعز سيو اهلل عٓ٘: َا باٍ صجاٍ ٜطؤٕٚ ٚال٥زِٖ ثِ ٜعظيٕٛ

 .صٚاٙ ايؾافعٞ يف َغٓزٙ أٚ أْظيٛا

 

 ٌٖ ًٜخل ْغب َٔ أعتل أٚ باع أَت٘ ٚأقض بٛط٦ٗا ٚٚيزت يزٕٚ ْضف ايغ١ٓ؟
بأْٗا ناْت حاَال ب٘ قبٌ ايعتل أٚ ايبٝع، َٚٔ أعتل أٚ باع َٔ أقض بٛط٦ٗا، فٛيزت يزٕٚ ْضف ع١ٓ، حلك٘ ْغب َا ٚيزت٘ يًعًِ -

 .ٚايبٝع باطٌ ألْٗا أّ ٚيز، ٚايعتل صخٝح .حني ناْت فضاؽا ي٘

 

 ؟أٚ أنجض ٓضف ايغ١ٓي أٚ باع أَت٘ ٚأقض بٛط٦ٗا ٚٚيزت  ٌٖ ًٜخل ْغب َٔ أعتل

 .ي٘ بزٕٚ إقضاصٙ ٚيٓضف ع١ٓ فأنجض حلل املؾرتٟ إٕ ناْت َغتربأ٠، ألْ٘ ٚيز أ١َ املؾرتٟ ٚال تكبٌ رع٣ٛ غريٙ

ِِ}ٜٚتبع ايٛيز أباٙ يف ايٓغب إمجاعا يكٛي٘ تعاىل:  ِٗ ِِ ِيآَبا٥ِ ُٖ  .َا مل ٜٓف٘ بًعإ  {اِرُعٛ

 

 ٌٖ ٜتبع املٛيٛر أَ٘ يف احلض١ٜ أٚ ايضم؟ أّ ٖٓاى اعتجٓا٤؟

 .ٚأَ٘ يف احلض١ٜ فٛيز حض٠ حض ٚإٕ نإ َٔ صقٝل، ألْ٘ جظ٤ َٔ أَ٘

 .قٔ ملايو أَ٘، ٚيٛ نإ َٔ حض يف ايضم فٛيز أ١َ .ٚنشا ٜتبعٗا

 . "املغًُٕٛ عٓز ؽضٚطِٗ"إال َع ؽضط طٚج أ١َ حض١ٜ أٚالرٖا فِٗ أحضاص، حلزٜح: 

 .أٚ غضٚص بإٔ ؽضطٗا أٚ ظٓٗا حض٠، فباْت أ١َ، فٛيزٖا حض، ٚإٕ نإ أبٛٙ صقٝكا ٜٚفزٜ٘

 

 نٝف تهٕٛ تباع١ٝ ايزٜٔ ألبٝ٘ أّ أَ٘؟
 نتابٞ َٔ دلٛع١ٝ: نتابٞ.  َٔ نتاب١ٝ: َغًِ. ٚٚيزٜٚتبع يف ايزٜٔ خريُٖا فٛيز املغًِ 

 .يهٔ ال حتٌ سبٝخت٘، ٚال حيٌ ملغًِ ْهاح٘ يٛ نإ أْج٢

تبعا يًخُاص، َٚا تٛيز بني ٖض،  جنسٚيف ايٓجاع١، ٚحتضِٜ ايٓهاح، ٚايشنا٠، ٚاألنٌ أخبجُٗا فايبػٌ َٔ احلُاص األًٖٞ ذلضّ 

 .ٚؽا٠ ذلضّ األنٌ تػًٝبا جلاْب احلعض

 ٚاحلُزهلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايضاحلات

 ؼ ٚ ج ايًعإأْت٢ٗ بفغٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب 

 ؼ ٚ ج ايضعاعًٜخك٘ مبؾ١٦ٝ ايضمحٔ نتاب 

 َٔ نتاب َٓاص ايغبٌٝ يف ؽضح ايزيٌٝ

 َعٗز ؽٝذ اإلعالّ ايعًُٞ حتت إؽضاف فغ١ًٝ ايعال١َ/أب٢ إعخام احلٜٛين

 

 


